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ऩखोभ मा शालयट ळतेकय्् ्माची शी 
अद्भतु, भरुाांवाठी वांक्षषप्त कथा 
लरओ टॉरस्टॉमनां १८८६ भध्मे 

लरहशरी शोती. एका हदलवात 

जजतका तो चारेर तततकी जभीन 

लभऱेर मा आळलेय जास्त जभीन 

प्राप्त कयण्माच्मा नादात, ऩखोभ 

हदलवबय फजककयच्मा जलभनीलय 

धालतो. 
 

एका भाणवारा ककती जभीन 

रागते? मा कथेरा टॉरस्टॉमच्मा 
रेखनाच्मा अप्रततभ ळरैीरा उत्तभ 

येखाटनाांची जोड लभऱारी आशे. 

त्माभऱेु ऩखोभचा प्रलाव लाचकाांना 
यलळमन वांस्कृतीचां लवैलध्मशी 
दाखलनू देतो. 
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कोणे एके काऱी यलळमात दोन 

फहशणी यशात शोत्मा. थोयल्मा 
फहशणीचां ळशयातल्मा एका 
व्माऩाय्् ्माळी रग्न झारां शोतां. 
धाकट्मा फहशणीचां खेड्मातल्मा एका 
ळतेकय्् ्माळी रग्न झारां शोतां. 
थोयरी फहशण धाकट्मा फहशणीरा 
बेटामरा गेरी तेव्शा आऩरा तोया 
लभयलत म्शणारी, “ळशयातल्मा 
भाझ्मा आमषु्मात भी वखुात रोऱत े

आशे. तुझ्माऩेषा ककतीतयी 
ऐऴोआयाभ आशे. भी एका प्रळस्त, 

बऩकेफाज घयात यशात.े वगऱां  कवां 
नीटनेटकां  आशे. भरा शलां त े

खामराप्मामरा उऩरब्ध आशे. भी 
शलां ततथ े कपयामरा आणण शली ती 
नाटकां  ऩशामरा जाऊ ळकते.” 





धाकट्मा फहशणीनां खेड्मातल्मा 
आमषु्माची बराभण केरी. “इथरां 
आमषु्म तुझ्मा आमषु्माइतकां  देखणां 
आणण स्लच्छ नवेर. आम्शारा कष्ट 

कयाल ेरागतात. ऩण आभचां आमषु्म ळाांत 

आणण वयुक्षषत आशे. जभीन आम्शारा 
खामरा भफुरक धान्म देत,े तुभची 
वांऩत्ती उद्मा नाशीळी शोऊ ळकत.े ळशयात 

अनेक प्ररोबनां आशेत. तुझा नलया दारुडा 
ककां ला जुगायी शोऊ ळकतो. त्मारा एखादी 
प्रेलभका लभऱू ळकत.े भाझ्मा नलय्् ्माच्मा 
भनारा अवे वलचाय लळलणायशी नाशीत. 

त्मारा खूऩ श्रभ कयाले रागतात.” 

 

ऩखोभ, धाकट्मा फहशणीला नलया 
ळकेोटीऩाळी तनजरा शोता. आऩल्मा 
फामकोचां फोरणां त्मानां ऐकरां आणण 

त्माच्मा भनात वलचाय आरा, “ततचां 
फयोफय आशे. ततनां उच्चायरेरा प्रत्मेक 

ळब्द खया आशे. भात्र एकच गोष्ट 

राजजयलाणी आशे. आऩल्माकड े पायच 

थोडी जभीन आशे. जया जास्त जभीन 

अवती तय भी कळाराच आणण कोणाराच 

घाफयरो नवतो.” 



त्मा गालची जभीनदाय भारकीण 

ळतेकय्् ्माांळी कामभ वौशाददऩणूद 
लागामची. ऩण ततनां एक भॅनेजय नेभरा, 
त्मानां वगळमाांवाठी वभस्मा उभ्मा 
केल्मा. जय एखादी गाम जभीनदायणीच्मा 
ळतेात चयामरा आरी तय भॅनेजय दांड 

आकायामचा. ऩखोभरा अवा दांड अनेकदा 
बयाला रागरा शोता. त्मानां वाठलरेरे ऩवेै 

अवे ऩटाऩट वांऩत चाररे शोते. रलकयच 

कुटुांबफमाांळी यागीटऩणे आणण 

अस्लस्थऩणे लागामरा रागरा. 
मोगामोगानां जभीनदायणीनां ततची 
भारभत्ता ळतेकय्् ्माांना वलकरी. 
आऩल्मा ळजेाय्् ्मानां ऩन्नाव एकय 

जभीन घेतरी शे ऩाशून ऩखोभरा भत्वय 

लाटरा. तो फामकोरा म्शणारा, “वगऱे 

ळजेायी जभीन वलकत घेत आशेत. 

आऩणशी थोडी जभीन वलकत घ्मामरा 
शली.” 

भग ऩखोभ आणण त्माची फामको माांनी 
ळशयातल्मा आऩल्मा भेव्शण्माकडून ऩवेै 

उवन ेघेतर.े ऩखोभच्मा भरुानां इतय 

ळतेकय्् ्माांकड ेभजुयी कयामरा वरुुलात 

केरी. भग ऩखोभरा फचदची झाडां अवरेरी 
ऩांचलीव एकय जभीनच वलकत घेता 
आरी. 

ऩखोभचा आनांद गगनात भालेना. आता 
तो स्लत:च्मा भजीचा भारक शोता. 
ळतेात वगुीच्मा शांगाभात वऩक डोरत 

शोतां. बयऩयू धान्म उगलल्मानां त्मारा 
फाजायात चाांगरा नपाशी लभऱारा. तो 
आऩरी वगऱी कज ंपेडू ळकरा. घयात 

ळाांतता आणण आनांद नाांदामरा रागरा. 



ऩण शे पाय काऱ हटकरां नाशी. ळजेाय्् ्माांच्मा 
गामी त्माच्मा ळतेात मेऊन ऩोटबय चरुन 

जाच्मा. ऩखोभनां त्मा ळतेकय्् ्माांनी आऩल्मा 
गुयाांकड ेरष द्मामची वलनांती केरी. ऩण त्माांनी 
ऐकरां नाशी. भग त्मानां आऩल्मा दोन 

ळजेाय्् ्माांना दांड बयण्मावाठी कोटादत खेचरां. 
त्माांना याग आरा आणण ऩखोभची जभीन त्माांनी 
जाणूनफजुून उध्लस्त केरी. एके हदलळी वकाऱी, 
आऩरी फचदच्मा झाडां वारी काढरेल्मा अलस्थेत 

जभीनदोस्त झारेरी ऩखोभरा हदवरी. तो 
एकाचलेऱी शताळ झारा आणण चचडरा. आऩरा ळजेायी वामभननां शे केरां अवा 

त्मारा वांळम शोता. त्मानां वामभनरा 
कोटादत खेचरां. ऩण ऩखोभकड े ऩयुाला 
नव्शता त्माभऱेु न्मामाधीळाांनी 
वामभनरा वोडून हदरां. ऩखोभ भग 

न्मामाधीळाांळीच लाद घारामरा 
रागरा. रलकयच गालातर े वगऱे 

ऩखोभचा ततयस्काय कयामरा रागरे. 

ततथ े यशाणां ऩखोभरा हदलवेंहदलव 

भजुककर शोत गेरां. 

एका वांध्माकाऱी, एक लाटवरु यात्रीऩयुता 
आश्रम ळोधत अरा. ऩखोभनां त्माचां 
आगतस्लागत केरां. यात्रीच्मा जेलणाच्मा 
लेऱी तो लाटवरु म्शणारा, “भी 
व्शोल्गाच्मा खारच्मा बागातून आरो 
आशे. ततथ े भी काभ कयत शोतो. ततथ े

खूऩ वऩुीक जभीन आशे. ती तुरा 
स्लस्तात खयेदी कयता मेईर. भाझ्मा 
गालातर े अनेक रोक ततथ े स्थातमक 

झार ेआशेत आणण श्रीभांत झार ेआशेत.” 

त्मालय ऩखोभनां वलचाय केरा, व्शोल्गात 

जय इतकां  वखु अवेर तय भी इथे कळारा 
त्राव वशन कयत फव?ू 



लळलळयऋतूभध्मे ऩखोभ तनघारा. त्मा 
लाटवरुचां म्शणणां ककतऩत खयां आशे त े

त्मारा आजभालामचां शोतां. त्मा लाटवरुचां 
म्शणणां खयां तनघारां. भग ऩखोभनां आऩरां 
घय, जभीन, ळते वगऱां  वलकून चाांगरा 
नपा कभलरा. लवांतऋतूत तो 
कुटुांफाफयोफय व्शोल्गात गेरा. 



ऩखोभ आणण त्माच्मा कुटुांबफमाांचां ततथल्मा 
रोकाांनी आनांदानां स्लागत केरां. ऩखोभनां 
गालातल्मा लमोलधृ्दाांना उत्तभ 

खाद्मऩदाथद आणण ऩेमां बेट हदरी. 
त्माफदल्मात त्माांनी त्मारा कागदऩत्रां 
लभऱलनू द्मामरा भदत केरी. ऩखोभच्मा 
कुटुांफात ऩाचजण अवल्मानां त्मारा १२५ 

एकय जलभन लभऱारी. ती त्माच्माकड े

आधी अवरेल्मा जलभनीच्मा ऩाचऩट 

जास्त शोती. तो रगेचच ततथ ेजस्थयालामरा 
रागरा. त्मानां गुयां वलकत घेतरी. जभीन 

नाांगयरी आणण वगऱांच कवां नीट चाररां 
शोतां. ऩण तयीशी काशी काऱानांतय त्मारा 
ऩयत अवभाधानी लाटामरा रागरां. 
 

ऩखोभची ळतेी वलखुयरेरी शोती. 
काऩणीनांतय भफुरक धान्म 

लभऱलण्मावाठी त्मारा दयलऴी लेगलेगळमा 
हठकाणी ऩेयणी कयाली रागत अवे. त ेजया 
कठीण जामचां. श्रीभांत ळतेकय्् ्माांची घयां  
आऩल्मा ळतेीच्मा भध्मबागी आशेत शे 

त्मानां शेयरां. भी जय अजून जभीन घेतरी 
तय भीशी तवांच घय फाांध ूळकेन अवा त्मानां 
वलचाय केरा. 

दयम्मान त्मारा एका ळतेकय्् ्माची 
ऩरयजस्थती बफकट अवल्माचां कऱरां. 
ऩखोभनां त्माच्माकडून १२०० एकय जभीन 

१०० रुफल्वरा वलकत घ्मामचा घाट 

घातरा.  ऩण तो व्मलशाय व्शामच्मा आत 

एक व्माऩायी त्मा यात्रीऩयुता आश्रम 

भागामरा ऩखोभकड ेआरा. 

तो व्माऩायी ऩखोभरा म्शणारा, “भी खऩू 

दरुुन फजककय बागातून आरो आशे. ततथरे 

रोक खूऩ वज्जन आशेत. त्माांच्माकड े

चचक्काय जभीन आशे, ज्मालरुन चारत 

जामरा एक लऴद रागेर. भी त्माांना बेटलस्त ू

हदल्मा आणण त्माांनी भरा १२००० एकय 

जभीन १००० रुफल्वना हदरी. ती चाांगरी, 
वऩुीक जभीन आशे आणण ततथ ेजलऱून नदी 
लशात”े. ऩखोभनां स्लत:ळी वलचाय केरा,  भी 
१२०० एकयाांवाठी १००० रुफल्व का द्मालते?  

तेलढ्मा ऩळैाांभध्मे भरा दशाऩट जास्त 

जभीन लभऱते आशे.  



ऩखोभनां भग फजककय बाग कुठे आशे ते 
वलचायरां. त्मारा ताफडतोफ ततकड ेजामचां शोतां. 
भग त्मानां ळतेाची याखण कयामरा फामकोरा 
वाांचगतरां. एका नोकयारा वोफत घेऊन ळशयात 

जाऊन बेटलस्त ू वलकत घेतल्मा आणण 

ऩखोभच्मा हदळनेां तनघारा. फजककयरा 
ऩोचामरा ऩखोभ आणण त्माचा नोकय माांना 
फयेच हदलव रागरे. ऩण ततथ े ऩोचल्मालय 

ततथल्मा रोकाांनी त्माांचां स्लागतच केरां. 
फजककय शे आनांदी, भनभोकऱे रोक शोत.े त े

जलभनी नाांगयत नवत. त्माांच्मा गामीगुयाांना 
वगऱीकड ेचयामरा भुक्त प्रलेळ शोता. फजककय 

रोकाांनी ऩखोभची एका तांफतू यशाण्माची वोम 

केरी. ततथ ेउांची गाद्माचगयद्मा शोत्मा. 
त्माांनी ऩखोभरा प्मामरा उांची ऩेमां हदरी आणण 

खामरा बयऩयू चीज, भाांव हदरां. भग ऩखोभनां 
त्माांना बेटलस्त ू हदल्मा. फजककयना त्मा घेऊन 

आनांद झारा. त े म्शणारे, “त ू ककती दानळयू 

आशेव. आम्शी तुझ्मावाठी काम करु?” 

फजककय रोकाांनी मारा वशभती 
दळदलरी आणण त ेम्शणारे, “धन्मलाद. 

तुरा जजतकी जभीन शली अवेर 

तततकी आम्शी देऊ.  

 

ऩण भग त े आऩाऩवात लादवललाद 

कयामरा रागरे. एक गट म्शणारा, 
“आऩल्मा लाडलडडराांना 
वलचायल्मालळलाम आऩण जभीन देऊ 

ळकत नाशी.” दवुया गट म्शणारा, 
“त्मात काम. आऩण देऊ ळकतो.” 





फजककय रोकाांचा लाद चार ू अवताना 
एक पय कॅऩ घातरेरा भाणूव ततथ े

आरा. तो लमोलधृ्द शोता. त्मारा मा 
लादाचां कायण जाणून घ्मामचां शोतां.  
 

ऩखोभनां त्मारा एक वयेुख कफ्तान 

आणण ऩाच ऩौंड चशा बेट हदरा. तो 
लधृ्द भाणूव ऩखोभरा म्शणारा, 
“तुरा जय जभीन शली अवेर, तय शली 
तततकी घे. आभच्माकड ेबयऩयू जभीन 

आशे. ऩखोभनां त्माच े आबाय भानरे 

आणण ककां भत वलचायरी.” 

“आभच्माकड ेएकच ककां भत आशे.” तो 
लधृ्द म्शणारा. “प्रततहदलव १००० 

रुफल्व. ऩखोभरा माचा अथद कऱरा 
नाशी. भग त्मा लधृ्दानां वभजालनू 

वाांचगतरां, तू एका हदलवात जजतका 
चारळीर तततकी जभीन तुझी. त्माची 
ककां भत १००० रुफल्व.” 

 

आकचमदचककत शोऊन ऩखोभ 

म्शणारा, “भी हदलवबयात खूऩ जास्त 

जलभनीलय चार ूळकेन.” 

 

तो लधृ्द शवरा आणण म्शणारा, “शो. 
तततकी जभीन तुझी. ऩण वांध्माकाऱी 
तू जजथनू वरुुलात कयळीर ततथे 
ऩोचामरा शलां. तवां झारां नाशी, तय 

तुरा जभीन लभऱणाय नाशी. ऩण ऩवेै 

भात्र तततकेच द्माल ेरागतीर.” 

ऩखोभनां तो वौदा भान्म केरा. 
दवुय्् ्मा हदलळी वकाऱी ऩखोभ 

जलभनीलय चारामरा वरुुलात कयेर  

अवां ठयरां. 



  

त्मा यात्री ऩखोभ बफछान्मालय ऩशुडरा, 
ऩण त्मारा झोऩ रागरी नाशी. 
उन्शाळमाच्मा भोठ्मा हदलवात तो ५० 

भरै वशज चार ूळकेर अवां गणणत तो 
कयत शोता. भग त्मा जलभनीचां काम 

काम कयामचां माच ेइभरे तो भनात 

फाांधामरा रागरा. जया येताड जभीन 

बाड्मानां देऊन वऩुीक जभीन 

स्लत:कड ेठेलामची. तो मोक वलकत 

घ्मामच ेआणण दोन नलीन नोकय 

ठेलामच ेलगैये वलचाय तो कयत शोता. 
ऩशाट शोण्माऩलूी तो झोऩी गेरा आणण 

त्मारा स्लप्न ऩडरां. स्लप्नात तो लधृ्द 

फजककय तांफफूाशेय फवनू भोठ्मानां शवत 

शोता. 

ऩखोभ त्मारा म्शणारा, “त ू का शवतो 
आशेव?” भग अचानक ततथ ेतो व्माऩायी आरा. 
ऩखोभनां त्मारा वलचायरां, “तू इतक्मा दयूलय 

कवा आराव?” 

 

भग अचानक त्मारा व्शोल्गाभधरा ळतेकयी 
हदवरा. अचानक ऩखोभरा जलभनीलय एक 

भतृदेश हदवरा. तो त्माचाच भतृदेश शोता. तो 
अचानक जागा झारा आणण त ेस्लप्न भनातनू 

झटकामचा प्रमत्न कयामरा रागरा. 
 

त्मानां नोकयारा आणण फजककय रोकाांना शाक 

भारुन उठलरां आणण म्शणारा, “चरा तनघ ूमा. 
भाझ्मा जलभनीलय चारामरा वरुुलात कयामरा 
शली. रलकयच वमूद उगलेर.” 



फजककय ऩखोभफयोफय एका टेकडीलय गेरे. 

फाजचू्मा ऩवयरेल्मा जलभनीकड े ऩाशून तो 
लधृ्द ऩखोभरा म्शणारा, “शी वगऱी जभीन 

आभची आशे. तू तुझ्मावाठी एक तकुडा 
तनलड. ऩखोभच े डोऱे भोशानां चभकरे. त्मा 
लधृ्दानां आऩरी पय कॅऩ जलभनीलय ठेलरी 
आणण म्शणारा, शी टोऩी शी तुझी खूण आशे. 

इथनू त ूचारामरा राग आणण इथेच त ूऩयत 

मामरा शलांव. त ूवमूादस्ताऩमतं आरा नाशीव 

तय वौदा शयराव. त ू ऩयत आराव तय त ू

चारनू आरा अवळीर तततकी जभीन तुरा 
लभऱेर.” 

 

ऩखोभनां त्मा टोऩीलय आऩर े ऩवेै ठेलरे. 

अांगालयचा कोट काढरा आणण वमूादच्मा 
ऩहशल्मा ककयणाची लाट ऩशामरा रागरा. 

रलकयच वमूदप्रकाळ हदवरा आणण ऩखोभनां 
ऩलेूकड ेचारामरा वरुुलात केरी. राांफरचक 

ढाांगा टाकत खाांद्मालयच्मा क्ुदऱीनां तो 
जलभनीलय खुणा कयत चाररा शोता. 



काशी तावाांनांतय ऩखोभ स्लत:ळी म्शणारा, 
“आत्ता ऩयत कपयणां पाय रलकय शोईर. 

इथरी जभीन खूऩ चाांगरी आशे. भी 
जजतकां  चार ूळकेन तततकी वऩुीक जभीन 

भरा लभऱेर”. रोबानां तो चारतच याहशरा. 
तो घाभानां थफथफरा शोता. जजथनू तो 
चारत आरा ततकड ेऩाहशरां तय ती टेकडी 
भुांग्माांच्मा लारुऱाइतकी रशान हदवत 

शोती. 

चौकोनाच्मा दवुय्् ्मा फाजूलय आता तो 
चारत शोता.आता त्मारा खयां तय ऩयत 

कपयामरा शलां शोतां. तो दभरा शोता. वमूद 
आग ओकत शोता. ऩखोभनां थोडांवांचां 
खाल्रां आणण ऩाणी प्मामरां. “भी जय 

वलश्राांती घ्मामरा थाांफरो तय भरा झोऩ 

रागेर‘ अवा वलचाय करुन तो चारामरा 
रागरा. 

जलभनीच्मा दवुय्् ्मा फाजूलयशी तो 
खूऩवां अांतय चाररा. ज्मा षणी ऩयत 

कपयालांवां लाटे, त्मा षणी त्मारा एखादां  
वुांदय हठकाण भोश ऩाडत शोतां ककां ला 
हशयलांगाय कुयण हदवत शोतां. ळलेटी तो 
दोन फाजू ओराांडून ततवय्् ्मा फाजूच्मा 
जलभनीकड ेऩोचरा. ऩहशल्मा दोन फाजूांना 
तो राांफलय चाररा शोता. भग त्मानां 
बयाबय ऩालरां टाकामरा वरुुलात केरी. 
ततवयी फाजू छोटी कयणां अऩेक्षषत शोतां. 

आता वमूद भालऱतीरा झकुरा शोता. ऩोखभ 

अस्लस्थ झारा. आऩण वरुुलात केरी ततथ े

ऩोचरो नाशी तय काम शोईर? तो आता 
चौकोनी जलभनीच्मा चौथ्मा फाजूलय चारत 

शोता. पयची टोऩी आणण तो माांच्मात १५ 

भरैाांचां अांतय शोतां. तो टेकडीच्मा हदळनेां 
ऩऱामरा रागरा. 



ऩखोभ ऩऱत शोता.. ऩऱत शोता. टोऩी 
अजूनशी दयू शोती आणण तो थकरा शोता. 
त्माच ेऩाम दखुत शोते, यक्ताऱरे शोते. “भी 
घाई कयामरा शली. भी खूऩ ऩढेु गेरो. ऩण 

भरा जय उळीय झारा तय जभीन आणण ऩवेै 

दोन्शी गभालनू फवेन.” 

 

ळलेटचा प्रमत्न करुन तो अजून जोयात 

धालामरा रागरा. आता तो धाऩा टाकत 

शोता. त्माच्मा हृदमाच ेठोके जरद झार ेशोते 
आणण घळारा कोयड ऩडरी शोती. वमूद 
अस्ताकड ेझकुरा शोता. अखेयीव तो 
स्लत:ळी कण्शत उद्गायरा, “भी ऩयत ऩोच ू

ळकणाय नाशी. वगऱां  वांऩरांम आणण भी 
वांऩरोम.” 

तेलढ्मात त्मानां फजककयच्मा शाका 
ऐकल्मा. त ेत्मारा शात करुन चारामरा 
वाांगत शोत.े टेकडीच्मा लय वमूद अजून 

शोता. ळलेटी उयरीवयुरी ळक्ती 
एकलटून ऩखोभ टेकडीकड ेतनघारा. तो 
लधृ्द ततथ ेफवरा शोता आणण खयोखयच 

भोठ्मानां शवत शोता. ऩखोभ कण्शरा. 
थकून तो कोवऱरा. त्माच ेशात कवेफवे 

टोऩीऩमतं ऩोचरे. 



तो लधृ्द ओयडरा, “ळाब्फाव..! त ूखूऩ वायी 
जभीन लभऱलरीव.” ऩण ऩखोभरा त ेऐकू 

आरांच नाशी. तो भयण ऩालरा शोता. फजककय 

रोकाांना अतील द:ुख झारां. ऩखोभच्मा 
नोकयानां कुदऱ घेऊन धन्मावाठी एक कफय 

खोदरी. ऩखोभचां ळयीय जलभनीलय जजतक्मा 
राांफीरुां दीचां शोतां तततक्माच आकायाची ती 
कफय शोती. 



लरमो टॉरस्टॉम (१८२८-१९१०) 

लरओ टॉरस्टॉम शा जगप्रलवध्द रेखकाांऩकैी भशत्लाचा रेखक. लॉय अॅंड ऩीव, अॅना 
कयेतनना आणण रयवयेक्ळन मा त्माच्मा वाहशत्मकृती रोकवप्रम आशेत. टॉरस्टॉमनां 
अवांख्म कथा आणण कादांफय्् ्मा लरहशल्मा. आमषु्माच्मा अखेयच्मा काऱात तो 
धालभदक आणण याजकीम लरखाणाकड ेलऱरा. 
 

रेल (लरओ) तनकोरामवलच टॉरस्टॉम शा तनकोराईच टॉरस्टॉम आणण एक धनाढ्म 

याजऩतु्राची भरुगी, भारयमा व्शोल्कनस्कामा मा दाांऩत्माच्मा ऩाच अऩत्माांऩकैी दवुया 
भरुगा. त्माचा जन्भ २८ आॉगस्ट १८२८ योजी कुटुांफाच्मा मास्नामा ऩोल्माना मा 
बल्माभोठ्मा इस्टेटीलय झारा. त्माच ेआईलडीर रलकय भयण ऩालल्माभऱेु त्माची 
भालळी मास्नामा हशनां लरओ आणण त्माच्मा बालांडाांचा वाांबाऱ केरा. यलळमातल्मा 
उांची घयाण्मात जन्भ घेतरेल्मा इतय भरुाांप्रभाणेच त्माांचां लळषण घयीच झारां आणण 

फारऩण ग्राभीण वलबागातरां भकु्त आमषु्म उऩबोगण्मात गेरां. 
 

टॉरस्टॉमनां कामद्माचां लळषण नांतयच्मा काऱात कझान वलद्माऩीठात घ्मामरा 
वरुुलात केरी. तीन लऴादनांतय अभ्माव वोडून तो  मास्नामा इस्टेटीलय ऩयतरा. ती 
इस्टेट त्माराच लायवाशक्कानां लभऱणाय शोती. त्मारा प्रागततक जभीनदाय व्शामचां 
शोतां आणण बदूावाांचां आमषु्म वकुय कयण्मावाठी त्माच्मा भनात अनेक कल्ऩना 
शोत्मा. ऩण त्माच्मा कल्ऩना बदूावाांना वभजत नवल्मानां तो तनयाळ शोऊन 

भॉस्कोरा गेरा. 

१८५१ वारी लरओ आणण त्माचा बाऊ यलळमन रष्कयात बयती शोऊन कॉकेळवरा गेरे. कोवॅक्व 

रोकाांचां वाधांवधुां आमषु्म त्मारा ततथ ेअनबुलामरा लभऱारां. त्माच्मा नांतयच्मा अनेक कथाांभध्मे ते 
प्रतीत शोतां. १८५४च्मा ळलेटी तो गाजरेल्मा पोथद किलभअन फॅळनभध्मे वेफॅस्टोऩोरच्मा 
वांयषणावाठी वाभीर झारा शोता. वेफॅस्टोऩोरच्मा तीन मधु्दकथाांभऱेु तो यलळमात गाजरा. १८५६ 

वारी रष्कयातून तनलतृ्त झाल्मालय टॉरस्टॉम इस्टेटीलय ऩयतरा. बदूावाांना त्मारा भकु्त कयामचां 
शोतां. ऩण ऩयत एकदा त्माांचा वलकलाव प्राप्त कयण्मात तो अवभथद ठयरा. मयुोवऩमन देळाांत एक 

दीघद दौया करुन आल्मानांतय त्मानां बदूावाांच्मा भरुाांवाठी एक ळाऱा काढरी. ततथ ेत्मानां भरुाांना 
भकु्त वलचायाांना प्राधान्म देणायां ऩमादमी लळषण देण्माची व्मलस्था केरी शोती. 
१८६२ वारी त्माचां वोकपमा आांदे्रजव्शनाफवद मा एका डॉक्टयच्मा भरुीफयोफय रग्न झारां. 
ततच्माऩावनू त्मारा १३ भरुां झारी ऩण त्माांचां ललैाहशक आमषु्म वखुाचां नव्शतां. आमषु्माच्मा 
उत्तयाधादत टॉरस्टॉमनां वाहशत्माकड ेदरुदष करुन अध्माजत्भकतऩेणे रष हदरां. चचदची लळकलण 

अभान्म करुन स्लत:चा एक वलचायऩांथ त्मानां वरुु केरा. त्मानां वखुोऩबोगाांचा, वलद चांगऱलादी 
लस्तूांचा त्माग केरा. इस्टेट फामकोच्मा नालालय केरी आणण १९०१ वारी नोफेर ऩारयतोवऴकशी 
चक्क नाकायरां. 
१८७८ वारी इव्शान टजेतनव्श शा यलळमन रेखक टॉरस्टॉमरा बेटरा आणण टॉरस्टॉमनां रेखनाकड े

लऱालां अळी त्मारा वलनांती केरी. १८८३ वारी भतृ्मळूय्मेलय अवताना टजेतनव्शनां टॉरस्टॉमरा एक 

ऩत्र लरहशरां. त्मात त्मानां यलळमातल्मा वलदशे्रष्ठ रेखकानां वाहशत्माकड ेऩयत कपयालां अवां वचुलरां 
शोतां. १८८४ वारी टॉरस्टॉमनां ऩयत एकदा वाहशत्मतनलभदती वरुु केरी. अध्माजत्भक गोष्टीांचा 
अलरांफ चारचू शोता. त्मानां दजेदाय ऩसु्तकां  स्लस्तात उऩरब्ध करुन देण्मावाठी एक 

प्रकाळनवांस्था काढरी. 
१८९१ वारी टॉरस्टॉमनां आऩल्मा वाहशत्माच े कॉऩीयाईटव वोडून हदरे. भरुाांचा वलचाय कयता 
वोकपमारा ती कृती अनाकरनीम लाटरी आणण भरुाांच्मा लळषणाच्मा खचादचा वलचाय कयता, 
कॉऩीयाईटव याखण्माफाफत त्माांच्मात लाद झार.े टॉरस्टॉम आणण वोकपमा माांच्मातर े वांफांध 

तणालाचचे याहशरे. २८ आॉक्टोफय १९१० योजी टॉरस्टॉमनां मास्नामा ऩोल्माना शी  इस्टेट वोडरी. 
थोड्माच हदलवाांनी ७ नोव्शेंफयरा शा जागततक कीतीचा वाहशजत्मक पुपुवाांच्मा वलकायानां भयण 

ऩालरा. 
. 



१८८६ वारी लरओ टॉरस्टॉमनां लरहशरेरी भुराांना वभजेर अळा वांक्षषप्त स्लरुऩातरी ऩखोभ मा रोबी 

ळतेकय्् ्माची कथा. ऩखोभरा आयोग्म आणण कुटुांबफमाांचा आनांद भशत्लाचा लाटतो, ऩण तयीशी त्मारा आऩल्मा 

वावूवावय्् ्माांची वांऩत्ती भोश ऩाडते. तो जास्त जभीन लभऱलण्मावाठी नलनलीन वाशवां कयतो ऩण दयलेऱेरा 

नलीन वभस्मा वभोय ठाकते. अखेयीव, ऩखोभरा नजयेआड कयता न मेण्माजोगी एक वांधी हदवते आणण तो 

फजककयऩमतं भजर भायतो. ततथ ेत्मारा हदलवबयात चारताना ऩामाखारी अवरेरी वलद जभीन लभऱणाय अवते. 


